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Abstract

REDOVISNING AV DÖRRAR OCH DÖRRPARTIER I
OFFENTLIGA LOKALER
PRESENTATION OF DOORS AND DOOR
SECTIONS IN PUBLIC BUILDINGS

Adam Simonsson

Today, the requirements on doors and door sections in buildings are often many and
tightly restricted. Especially in public buildings, the requirements for safety and
functionality must cover the needs of larger groups of people. These strict
requirements have often led to doors and door sections in public buildings being very
complex and difficult to correctly install without any complications.

This diploma work has been carried out in cooperation with Werket Architects,
which estimates a high percentage of flaws regarding aforementioned components, in
projects of the type described. The company therefore wanted to investigate how
they could develop their remit in door production, which is the projection and design
of blueprints. By taking part of installers opinions on how they want the blueprints of
doors and door - sections to be designed for the best installation possibilities,
develop¬ment areas, and to some extent improvements regarding the company's use
of accounting techniques, could be provided to the company.

The study shows, among other things, that there is a possibility of development in the
functional descriptions that entail the doors' fitting components. The technique that
Werket Architects uses to present these components does not allow the detailed
description of functions that is often required. Furthermore a part of the study shows
that the problems regarding doors and door sections usually are based on more than
simply how the architects choose to present their blueprints. It instead shows that
the lack of knowledge in key parts, such as locks and alarms, at architectural firms also
greatly contributes to the insufficient end results.

Handledare: Martin Karlsson 
Ämnesgranskare: Zeev Bohbot 
Examinator: Patrice Godonou
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SAMMANFATTNING 
Idag är kraven på dörrar och dörrpartier ofta många och hårt ställda. 

Speciellt i offentliga lokaler där dörrkomponenters säkerhetskrav och 

funktionskrav ska täcka grupper av människors behov.  De hela tiden 

skärpta kraven har resulterat i att dessa dörrkomponenter i många fall 

utvecklas till att bli komplexa komponenter, som är svåra att framställa 

på ett  tillfredsställande sätt, utan att komplikationer uppkommer.   

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Werket 

Arkitekter, som bedömer att felprocenten är hög vad gäller dessa 

komplexa komponenter, i projekt av den beskrivna typen. Företaget 

ville därför utreda  hur en eventuell utveckling kunde genomföras i den 

del av framställningen som verksamheten ansvarar för, vilket är 

handlingar för projektering av dörrar och dörrpartier. Genom att ta del 

av installatörers synpunkter kring hur de vill att redovisningen av 

dörrar och dörrpartier ska vara utformade för bästa monterings-

resultat, kunde förslag till utvecklingsområden, och till viss grad även 

förbättringsåtgärder angående företagets använda redovisningsteknik, 

delges företaget. 

Av undersökningen har det det bl.a. framkommit att Werkets 

Arkitekters presentationer har utvecklingsmöjligheter gällande de 

funktions-beskrivningar som redovisar dörrar och dörrpartiers 

beslagsdelar. Den dörruppställningsmetod som företaget använder sig 

av möjliggör inte den detaljerade funktionsbeskrivning som ofta är 

önskvärd.  Vidare redovisar en del av undersökningen att 

problematiken kring dörrprojektioner grundar sig på mer än 

arkitektbyråernas redovisningsmetod. Resultaten i examensarbetet 

visar istället att kunskapsbrister i viktiga delar såsom lås - och larm hos 

arkitektföretag också är en högst delaktig faktor till de bristande 

slutresultaten. 

Nyckelord: dörr, redovisning, problematik, förbättringsåtgärd 
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FÖRORD 
Det stod tidigt klart att följande undersökning skulle innebära en stor 

utmaning för mig, och det på grund av flera orsaker. En av dessa 

grundar sig på min kunskapsbrist i ämnet under projektets 

begynnelseskede. Den naturliga lösningen vid sådana situationer är 

vanligtvis att söka sig till tidigare rapporter och studier för att bli mer 

beläst och för att få mer kött på benen. Men eftersom presentationer av 

dörrar och dörrpartier inte bygger på några uträknade resultat eller 

nedskrivna fakta, och inte heller är begränsade av särskilt många 

restriktioner, utan snarare av företags individuella mål och kvalitéer, så 

har möjligheten till att göra en klassisk litteraturstudie i ämnet närmast 

varit obefintlig.  

En annan utmaning, som också sammanlänkas med det faktum att 

ämnet är abstrakt och saknar absoluta svar, har varit att komma fram 

till hur användbara resultat och slutsatser överhuvudtaget ska nås. Det 

enda egentliga sättet för mig att ta mig an ämnet har därför varit genom 

att samtala med människor som redan besitter kunskapen och har 

erfarenheten gällande dörrar och dörrpartiers presentationer. Följ-

aktligen har projektet varit beroende av att hjälpsamma personer har 

tagit sig tid och förklarat processen och problematiken för mig. 

Därför vill jag rikta ett oerhört stort tack till de anställda på Werket 

Arkitekter AB, särskilt till handledaren Martin Karlsson och Owjan 

Pourmetrahi, som verkligen ställt upp och tagit sig tid, när jag haft 

frågeställningar och funderingar. Tack riktas även till övriga personer 

som intervjuats under projektets gång. Om inte de ställt upp på att 

träffas, att framföra synpunkter och att överlämna underlag hade inte 

detta examensarbete varit genomförbart.  

Vidare ska även min ämnesgranskare på institutionen, Zeev Bohbot, ha 

ett stort tack. 

Uppsala i maj 2013 

Adam Simonsson  

http://www.werket.se/?author=3
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

De 15 högskolepoäng som följande examensarbete motsvarar, avslutar 

den treåriga högskole-ingenjörsutbildningen i byggteknik vid Uppsala 

Universitet. Studien har utförts på uppdrag av arkitektföretaget Werket 

Arkitekter AB, som uppfattar en problematik kring dörrproduktions-

processen i större offentliga lokaler. Företaget har som mål att utvecklas 

i det område som verksamheten ansvarar för, vilket är projekteringen 

av dörrar och dörrpartiers ritningar, och vill därför ha förslag på 

möjliga tillvägagångssätt för att nå det uppsatta målet. 

1.2 Bakgrund 

Då människan är en varelse som i alla tider skyddat sig från naturens 

farligheter genom att söka skydd inomhus, så har dörrar alltid varit en 

välanvänd komponent för det homosapiska släktet. Det är ju en minst 

sagt fundamental kompontent för ett fungerande skydd med tanke på 

att dörrar, i de allra flesta fall, fungerar som den öppningsbara delen 

som gör det möjligt att träda in och ut i byggnader. Huvudsyftet med 

dörren har därmed inte förändrats genom åren. 

Däremot har stora förändringar skett med dörrars utseende och 

funktionskrav genom årtusendena. Framförallt genom uppkomsten av 

offentliga lokaler, där grupper av människors säkerhetskrav, tillgäng-

lighetskrav och funktionskrav måste beaktas. Allt eftersom dessa krav 

har skärpts och allt eftersom den utvecklade tekniken har möjliggjort 

mer avancerade tillgänglighetsalternativ, har dörrarna också utvecklats 

till att i många fall bli väldigt komplexa byggnadsdelar.   

För att dessa invecklade komponenter ska kunna installeras på ett 

tillfredsställande sätt så måste också dörrarna presenteras till installa-

törerna på ett motsvarande vis. Problemet hos många projekterings-

företag är att redovisningsutvecklingen av dörrar inte har kommit lika 

långt som den tekniska utvecklingen av dem. 
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1.3 Syfte 

På Werket Arkitekter finner man svårigheter med redovisningen av 

dörrar och dörrpartier, framförallt i större projekt där funktionskraven 

är omfattade och där stora mängder information ska redovisas. Dessa 

svårigheter leder till att högre felprocenter än önskat ofta uppkommer 

vid sådana projekt, vilket i sin tur leder till onödiga tilläggskostnader. 

Denna problematik, och de konsekvenser som den  medör, är ett 

växande problem hos projekteringsfirmor runt om i landet, vilket gör 

att ämnet känns högst aktuellt att undersöka. 

1.4  Mål 

Genom att diskutera problematiken med erfarna personer från olika 

delar av dörrproduktionsprocessen och  genom att gräva djupare i 

problematiken är målet med undersökningen att identifiera vilka 

brister som finns i företagets dörr-redovisningar. Förhoppningen är att 

den kunskapen ska ge möjligheter att utveckla handlingarna så att 

felprocenten minskar i framtida projekt. 

 

1.5  Metod 

Intervjuer med personer som representerar skilda parter av 

dörrproduktionsprocessen har varit den huvudsakliga metod som 

tillämpats under följande examensarbete. Genom dessa, i kombination 

med underlag som erhållits från andra projekteringsfirmor, har en bild 

skapats om vilka de största problemen är och hur Werket Arkitekter 

skulle kunna gå till väga för att förbättra redovisningen av dörrmiljöer. 

 

1.6 Avgränsningar 

Till följd av mina egna bristande kunskaper i ämnet, den tajta tidsplan 

som arbetet styrts av och de skrala möjligheter som existerat till att på 

egen hand bli beläst inom området, har beroendet av andras 

erfarenheter och kunnande varit stora. Således har ett antal möten med 

människor med ett brett kunnande inom området arrangerats under 

arbetet gång, och det är utifrån dessa den största andelen av de 

framtagna resultaten och slutsatserna grundat sig. Man ska därför vara 

medveten om att de synpunkter som framförs  inte är någon absolut 

fakta som är bevisat överensstämd med allas åsikter i dörrproduktions-
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branschen, utan är synpunkter från en begränsad utvald skara 

intervjuobjekt.  

Den tidsram som följande projekt styrts av har även lett till att en annan 

signifikant avgränsning har gjorts. För att få mer konkreta förslag på 

hur Werket Arkitekters handlingar kunde utvecklas, gjordes valet att 

studera främst ett projekt (Brännkärrsskolan), där företaget ansvarat för 

projekteringen. Det är mycket utifrån det projektet som tillverkares 

åsikter och mina egna analyseringar angående företagets dörr-

presentationer framförts och utförts. Som arbetet är uppbyggt kan 

därför uppfattningen bildas om att Werket Arkitekters redovisningar 

av dörrar alltid är utförda efter den metod som framfördes vid det 

specifika projektet, vilket är något av en förenkling av verkligheten. 

Redovisningsmetoden som användes vid Projekt Brännkärrsskolan är 

dock den metod som Werket Arkitekter oftast väljer att tillämpa vid 

sina dörrpresentationer vid större offentliga lokaler, vilket gjorde att 

antagandet kändes både rimligt och befogat, då mer tydliga resultat 

kunde utläsas tack vare det.  
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2. FÖRSTUDIE 

2.1 Restriktioner kring dörrars redovisning 

Vid redovisningar av dörrar och dörrpartier så finns det en del ramar 

som projekteringsfirmor måste hålla sig inom. I utgåvan BYGG-

NADSPROJEKTERING 1 hittas den dörrförteckning, och i den de koder 

och siffror, som projekts dörrar alltid skall refereras till vid 

redovisningar av dörrar, se figur 1. Dessa koder, som är de huvud-

sakliga byggstenarna vid presentationer av dörrar och dörrpartier, ska 

även förklaras med förklaringar och föreskrifter i handlingarna. I och 

med det ser grunduppbyggnaden densamma ut vid projekts dörr-

presentationer.  

  Figur 1, Dörrförteckning (SS 81 73 40) 

1
SIS Förlag AB. (2005). BYGGNADSPROJKETERING, Stockholm 



Redovisning av dörrar och 
dörrpartier i offentliga lokaler 
 

6 
 

Något mer specificerade anvisningar och restriktioner som behandlar 

redovisningstekniken av dörrar och dörrpartier återfinns i ”BYGG-

HANDLINGAR 90 - Redovisning av hus”.2  I kapitlet beskrivs det bl.a. 

hur dörrars måttsättning ska framföras, vilka skalor som skall användas 

på ritningar, hur illustrationsbilder ska vara utformade och hur man 

ska agera vid vissa beskrivna fall. Även ett förslag på hur 

dörrförteckningen från SIS, se figur 1, kan tillämpas, redogörs i avsnittet.  

 

Trots att dessa anvisningar till viss del bestämmer hur dörr- 

redovisningars utseende skall utformas, så överlämnas stora delar av 

dörrpresentationers utseende till projekteringsföretagen. Det konsta-

terandet stämmer framförallt väl vid större projekt, där många 

funktionskrav ofta fordras, vilket leder till mycket information och 

stora redovisningar av dörrkomponenter. 

 

Det finns förslag på tillvägagångssätt vid sådana typer av projekt, i en 

del av handböckerna. I en annan upplaga av ”BYGGHANDLINGAR 

90-Redovisning av hus”3, så står det t.ex. : ”I mer komplicerade projekt, 

där det kan förekomma ett stort antal dörrar med olika krav, kan det 

vara mer lämpligt att redovisa varje dörr separat på en egen blankett.” 

 

Rekommendationer finns således att tillgå huruvida redovisning kan 

utföras, men det finns inga krav på att utförande skall ske efter en viss 

metod, och ofta inte heller exempel på hur en sådan metod skulle 

kunna tillämpas. Den friheten för med sig att projekteringensföretagen 

på egen hand måste göra avvägningar om hur man på ett lämpligt sätt 

väljer att presentera sina dörr - redovisningar till installatörerna.  

 

 

 

 

                                                           
2
 Hertzell, T. (1991), byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt, 

BYGGHANDLINGAR 90,  SIS Förlag, Stockholm  
3
 Svensson, B, Lanevik, H och Johansson, C. (2010). Redovisning av hus, BYGGHANDLINGAR 90, 

SIS Förlag, Stockholm 
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2.2 Möten med Konstruktörer på Werket Arkitekter 

2.2.1  Allmänt 

För att öka min egen kunskap kring produktionen av dörrar och 

dörrpartier och för att ha en större möjlighet att precisera arbetet till de 

delar som uppfattas som mest problematiska kring dess ritnings-

hantering, arrangerades möten med kunniga och erfarna konstruktörer 

på Werket Arkitekter. Konstruktörerna i fråga har på olika sätt 

redovisat hur dörrproduktions-processen av dörrar går till och berättat 

vilka svårigheter som de upplever som mest signifikativa vid projekt. 

Under intervjuerna har en ostrukturerad intervjuteknik applicerats, 

vilket betyder att en öppen diskussion format utgången av intervjuerna 

snarare än bestämda frågor och svar. De uttalanden som sades 

antecknades och återberättas i nästföljande stycken,  se kap 2.2.2  och kap 

2.2.3. 

2.2.2 Bakgrund inför mötet med Ingvar Jonsson,  

byggingenjör på Werket Arkitekter   

Ingvar är idag en arbetande pensionär som varit i branschen i många år 

och är en stor tillgång för Werket Arkitekter med sin rutin och kunskap. 

Eftersom han varit med under så pass lång tid har han en god 

uppfattning om vilka svårigheter som vanligen förekommer vid 

produktioner av dörrar och dörrpartier.   

Återberättelse av mötet med Ingvar Jonsson 

Proceduren kring dörrproduktionen går ofta till så att beställaren 

lämnar en kravspecifikation till Werket Arkitekter AB , vilket ger en 

överblick om vilka funktionskrav som skall uppfyllas för olika delar av 

byggnaden - men den visar i regel inte de tekniska lösningarna.  Utifrån 

funktionskraven projekteras sedan förslagshandlingar, som ger anbuds-

givaren möjlighet att utföra överslagsberäkningar för projektet. 

Beställaren kan utifrån förslagshandlingarna och anbuden få en 

uppfattning om vilka lösningar och kostnader som projektet kräver. 

Om beställaren godkänner förslaget projekterats därefter exakta bygg-

handlingar. 



Redovisning av dörrar och 
dörrpartier i offentliga lokaler 

8 

Eftersom låsinstallationerna är problematiska delar i stora projekt  hyrs 

ofta låskonsulter in för experthjälp. Inhyrda brand- och ljudkonsulter är 

också vanligt förekommande. Tillsammans projekteras bygghandlingar 

med krav och standarder från SIS som också ska uppfylla beställarens 

krav på funktion, säkerhet etc. Tillverkare av dörrar, lås och larm ska 

utifrån dessa handlingar sedan konstruera dörrkonstruktionerna. 

En av de största svårigheterna gällande projekteringen av dörrar och 

dörrpartier är dess beslagning. Olika dörrar i samma byggnad kan ha 

skilda tillgänglighet - och säkerhetskrav,  vilket leder till att beslags-

komponenterna lås och larm ska kopplas och utformas därefter.  I 

mindre byggnader som i tex. flerbostadshus leder beslagningarna oftast 

inte till några större problem då endast ett fåtal dörrar kräver dessa 

invecklade lås- och larminstallationer. Problemen uppkommer istället i 

större offentliga lokaler, som i exempelvis skolor, där mängder av 

sådana dörrar ska sammankopplas och fungera på ett tillfredsställande 

sätt, samtidigt som krav för bl.a. brand, ljud och handikappsanpassning 

ska uppfyllas. Dörrar blir i sådana projekt otroligt komplexa 

komponenter.  

Ett problem som finns idag är hur ritningarna som tillverkarna 

använder sig av ute på byggarbetsplatsen är utformade. De egenskaper 

som dörrarna ska besitta ska finnas med på ritningarna, antingen direkt 

redovisade eller med koder som refererar till SIS eller andra regelverk, 

så möjligheten finns att läsa av vilka krav och standarder som gäller för 

de aktuella dörrarna. Däremot finns det ingen entydlig mall som visar 

vad som ska redovisas direkt på ritningarna och vilken information 

som ska hänvisas vidare till handböcker. Då lås- och larminstallationer 

är de mest komplexa komponenterna i sådana här större projekt så 

borde de lösningarna kanske redovisas tydligare med bättre illu-

strationsbilder och förklaringstexter. Utvecklingsmöjligheter i form av 

mer detaljerade mallar i standarder är också stora. 

En annan aspekt som försvårar situationen är att det är vanskligt för oss 

konstruktörer att veta vilka ritningar som brukas och vilka standarder 

som finns tillgängliga ute på arbetsplatsen när väl komponenterna ska 
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installeras. Om kunskapen inom det området vore större så skulle 

ritningarna med all säkerhet ha möjlighet att utformas på ett 

annorlunda sätt som skulle gynna alla inblandade parter. 

2.2.3 Bakgrund inför mötet med Owjan Pourmetrahi, 

byggingenjör på Werket Arkitekter 

Owjan är en ingenjör som är anställd på Werket Arkitekter. Under de 

senaste året har han varit huvudansvarig för de delar av projekt som 

behandlar dörrar. Ett av de projekten är Brännkärrsskolan, där Werket 

Arkiteketer fungerade som projekterande arkitekter för att både ta fram 

förfrågningsunderlag och färdiga bygghandlingar. Owjan redovisade 

steg för steg hur man i ett sådant typprojekt valde att gå till väga i  de 

delar av projektet som rörde dörrar och kunde genom det peka ut 

specifika delar som upplevdes problematiska. 

Återberättelse av mötet med Owjan Pourmetrahi (beskrivning av 

”dörruppställningsmetoden”) 

Först lämnades ett förfrågningsunderlag till beställaren, utifrån beställ-

arens funktionskrav (Knivsta Kommun). I förfrågningsunderlaget 

projekterade Werket Arkitekter planritningar, som visade Knivsta 

kommun en ungefärlig bild om vilka typer av dörrar som skulle 

komma att behövas i skolan. Knivsta Kommun kunde med hjälp av det 

underlaget kalkulera ett uppskattat pris på vad dörrkostnaderna skulle 

bli. 

Först efter att förfrågningsunderlaget godkändes påbörjades det 

detaljerade arbetet med dörrpartierna. Brandkonsulter och ljud-

konsulter anlitades som experthjälp och man kunde tillsammans välja 

ut vilka olika typer av dörrkonstruktioner som behövdes för klara de 

ställda kraven. För att skilja dörrar med olika egenskaper benämndes 

de olika dörrsorterna med koder som sedan projekterades på mer 

detaljrika planritningar, se figur 2. Koderna visade vilket modulmått 

dörren hade, vilken typ av dörr det var, hur dörren skulle vara uppsatt 

och de hänvisade vidare till vilken specifik dörr man skulle studera i 

dörruppställningen, för att på så sätt få vetskapen om vilka egenskaper 

och krav just den dörren skulle besitta och uppfylla. 

http://www.werket.se/?author=3
http://www.werket.se/?author=3
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Om man exempelvis studerar dörren som ansluter till städ/tvätt 

(rumsnummer 1124), så ser man koden namngetts till ”D9:4H”. Alltså: 

Det är en invändig trädörr, dörren har modulmått 9M, det är dörrtyp 4 

av de invändiga trädörrarna med modulmått 9M som ska studeras i 

dörruppställningen och dörren är högerhängd. 

 Figur 2, Del av planritning Pr. Brännkärrsskolan 

Att projektera dörruppställningarna var nästa steg i projekteringen. Där 

illustrerades dörrarna med bilder som också möjliggjorde mått av 

dörrarnas höjder. Under illustrationerna listades sedan vilka olika typer 

av dörrar av samma material och modulmått, men som på något sätt 

avvek från varandra, som erfordrades. För att förtydliga så krävdes det 

således fyra typer av invändiga trädörrar av dörrgruppen D9; D9:1, 

D9:2, D9:3, D9:4 i projektet, se bilaga 1. Det som avvek mellan D9:1 och 

D9:2, för att ge ett exempel, var att D9:1 skulle ha klämskydd på dörren 

medan D9:2 skulle besitta en dörrbladskant. Dessa, till synes små 

avvikelser, leder till att man inte kan klumpa ihop dörrtyper utan måste 

separera dem till egna individuella komponenter. 

Dörruppställningarna var utformade på det sättet att till höger på 

ritningarna visades en informationstext i form av förklaringar, 

föreskrifter och koder anpassade till SIS koduppställning, se figur 1, som 
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gällde allmänt för aktuellt redovisad dörrkategori (exempel på dörr-

kategori: invändiga trädörrar, utvändiga ståldörrar, invändiga stål-

dörrar).  Avvek någon dörrsort från denna informationstext, alltså att 

dörrens egenskaper och/eller material inte överensstämde med 

informationstexten, så antecknades dessa avvikelser under dörrsorten. 

För invändiga trädörrar, dörrtyp  D9:1, kan man följaktligen se att 

dörrsorten skulle konstrueras enligt informationstexten till höger med 

undantag för SIS - koderna 11 och 17, som skulle konstrueras enligt 

beskrivande text nedanför dörrsorten, se bilaga 1. 

Trots att det i många projekt är de invändiga trädörrarna som 

uppkommer i störst omfattning, så är det inte den typen av dörrar och 

dess tekniska lösningar som är mest invecklade och tidskrävande för 

konstruktörer att lösa. Sådana dörrkonstruktioner förekommer sällan 

med särskilda funktionskrav, vilket leder till att relativt triviala 

beslagningar kan tillämpas. Har man också hjälp från konsulter med 

rutin i området, så brukar inte dessa komponenter utgöra några större 

problem, sett till de tekniska lösningarna. 

Svårare blir det med de dörrpartier som har som uppgift att avgränsa 

olika delar av en byggnad eller de som fungerar som ingångar till 

byggnader. Kraven på utrymning, brand osv. är hårdare ställda på 

dessa, men framförallt är funktionskraven mer invecklade. En del av 

dessa dörrar ska fungera olika på dagtid respektive nattid, en del ska 

öppnas och larmas av när en annan dörr öppnas och i sin tur larmas av 

osv. 

För att överhuvudtaget ha möjlighet att skapa en dörruppställningar på 

dessa partier utformades först så kallade låsscheman för skolan. De 

projekterades för att få en uppfattning om hur tillgängligheten för 

skolan skulle se ut vid olika tidpunkter och för olika delar av 

byggnaden.  Efter många diskussioner med personal på skolan där 

deras åsikter fördes fram huruvida de tyckte att öppning och stängning 

skulle fungera, kunde till slut fungerande låsscheman projekteras, se 

exempel på låsschema i bilaga 2. 
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Först då kunde de mer komplexa dörrpartierna redovisas på dörr-

uppställningar. Om man studerar en av dem kan man se att beslags-

kombinationerna är betydligt mer invecklade, jämfört med exempelvis 

de invändiga trädörrarna, se bilaga 3.  

Vid projekt av det här slaget förekomer vanligtvis många ändringar 

gällande dörrars utformning. Nya prisförslag och önskemål leder till att 

många modifieringar utförs i de handlingar som rör dörrar och 

dörrpartier under projekteringens gång. Då planritningar och 

dörruppställningar är sammankopplade med varandra manuellt, är 

uppgiften att utföra många korrigeringar utan att fel uppkommer 

mycket svår. Om det förslagsvis bestäms, på grund av en viss 

anledning, att en dörr inte kan tillhöra samma dörrtyp som den tidigare 

gjorde, utan istället måste flyttas från den ursprungliga dörrtypen till 

en ny, krävs en rad korrigeringar. Först och främst måste en ny dörrtyp 

tillkomma, den ska sedan placeras in med en ny kod på planritningen 

som hänvisar vidare till aktuell dörruppställning. Redovisningen av 

antalet dörrar på den dörrsorten som dörren tidigare tillhörde måste 

reduceras samtidigt som den nya dörrtypens egenskaper ska 

tillkomma. Om ändringen på något sätt skulle påverka eldragningens 

utformning måste även den ändringen uppdateras i elritningarna.  

Stora utvecklingsmöjligheter finns inom området. Ett alternativ som 

skulle underlätta det nyss nämnda problemet, samtidigt som risken för 

felaktigheter skulle reduceras, vore om all information gällande dörrar 

samlades på planritningen. Genom att digitalisera informationen till en 

dörrkod skulle man då kunna, genom att endast klicka på koden, 

automatiskt få fram den aktuella dörruppställningen.  Eftersom koden 

och dörruppställningen i det här ponerade fallet är digitalt ihop-

kopplade, så skulle en korrigering enbart behövas utföras på en plats 

och ändringen skulle då uppdateras per automatik till övriga 

ritningsdelar av projektet. 

Andra utveklingsmöjligheter finns kring vad som väljs att redovisas på 

dörruppställningarna.  Oklarheterheter råder kring vilken information 

som är relevant för tillverkarna att ta del av, vilka handböcker som är 
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tillgängliga ute på arbetsplatsen och vilka ritningar som egentligen 

används.  

2.3 Projekt Brännkärsskolan 

2.3.1 Allmänt 

Efter mötena med ingenjörerna på Werket Arkitekter har en tydligare 

uppfattning om dörrproduktionsprocessen och dess problematik 

skapats. 

För att vidare tillges konkreta synpunkter på hur Werkets Arkitekters 

dörr-redovisningar kan förbättras, kontaktades montörer från olika led 

som var verksamma under Projekt Brännkärrsskolan. Således arrang-

erades möten med Per Wiker, arbetsledare på HMB Construction och 

David Jonsson, lås-och larmexpert på Swesafe.  

Under mötena diskuterades det hur Per Wiker och David Jonsson 

tyckte att handlingarna från projekt Brännkärrsskolan kunde förbättras, 

och hur mer fördelaktiga handlingar istället skulle kunnat utformats. 

Även den generella synen på problematiken angående produktionen av 

dörrar och dörrpartier diskuterades. 

En ostrukturerad intervjuteknik brukades och de uttalanden som sades 

antecknades och återberättas i nästföljande stycken,  se kap 2.3.2  och kap 

2.3.3. 

2.3.2 Bakgrund inför mötet med Per Wiker,  arbetsledare 

på HMB Construction 

HMB Construction var den entreprenör som beställaren Knivsta 

kommun valde att anlita för utförandet av byggnadsarbetet vid Projekt 

Brännkärrsskolan. Per Wiker arbetade främst från kontor med de 

ekonomiska bitarna under projektet, men har trots det en god vetskap 

om vilka synpunkter som arbetsledare ute på arbetsplatsen hade kring 

det specifika projektets handlingar och även vad som generellt 

uppskattas vid redovisningar av dörrar och dörrpartier.  
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Återberättelse av mötet med Per Wiker 

Redovisningssättet som brukades vid projekt Brännkärrsskolan, där 

dörrar presenterades med en ”dörruppställningsmetod”, se exempel i 

bilaga 1 och 3, är enligt min mening den metod som ger minst möjlighet 

att förklara dörrarnas funktionskrav och är därmed ett av de minst 

uppskattade sätten att presentera dörrar. Det säger sig självt; ju mindre 

detaljerat en dörr är beskriven, ju större är risken för att misstolkningar, 

och därmed att felmonteringar förekommer. 

 

Därför faller det sig också naturligt att dörrar som presenteras var för 

sig, med bra funktionsbeskrivningar och kravbeskrivningar är det sätt 

som lämpar sig bäst vid presentationer av dörrar. Den enda egentliga 

nackdel som uppkommer är att en större mängd ritningar är i rullning 

ute vid byggarbetsplatsen,  vilket är en bagatell i jämförelse med vilka 

positiva aspekter en sådan redovisnings-teknik i regel medför. 

 

Om man ändå väljer att samla flera olika dörrtyper och dess egenskaper 

i dörruppställningar, så är det fördelaktigt om en komplettering i 

tabellform finns att tillgå. I en sådan kan egenskaperna dörrarna ska 

besitta redovisas på ett mer överskådligt vis. En del av de svagheter 

som vanligtvis enbart en dörruppställning medför, kan på så sätt 

reduceras. 

 

Om man bortser från projekt Brännkärrsskolan och istället fokuserar på 

vad som generellt försvårar arbetet för oss, så kommer själva presen-

tationstekniken något i skugga. Det är istället i vilken tidpunkt vi får ta 

del av handlingarna som är av störst vikt. Ju tidigare vi får färdiga 

bygghandlingar desto bättre. Planeringen av monteringen underlättas 

samt att mer exakta anbud om kostnader för dörrkomponenter kan 

lämnas till beställare. 

 

Idag levereras ofta bygghandlingarna i ett sent skede, och ofta är 

funktionsbeskrivningarna för dörrarna vid det tillfället fortfarande 

luddiga, vilket gör det svårt att tyda hur dörrarna är planerade att 

fungera och därmed också är svåra att installera.  
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2.3.3 Bakgrund inför mötet med David Jonson, 

låskonsult på Swesafe 

Swesafe anlitades av HMD Construction som expertis vid installationen 

av lås - och larmbeslagningarna vid Projekt Brännkärrsskolan. Swesafes 

uppgift var alltså att installera beslagningar till dörrar, utifrån Werket 

Arkitekters framtagna bygghandlingar. Om någon låskombination inte 

stämde vid monteringstillfället, kontaktades Werket Arkitekter av 

Swesafe och diskussioner om hur problemet kunde lösas påbörjades. 

Initialt var förhoppningen att den ansvariga låsinstallatören för Projekt 

Brännkärrsskolan skulle nås för kommentarer angående lås- och 

larmbitarna för projektet. Vid ett kort samtal över telefon grusades 

dessvärre dessa förhoppningar då hon, enligt henne, hade fått 

restriktioner från högre chefer att inte svara på frågor som inte direkt 

ingår i hennes arbetsuppgifter. Anledningen till det grundade sig i att 

arkitekter och ingenjörer ofta ringer och vill ha svar på allmänna frågor 

kring lås och larm, vilket betyder att de anställda på Swesafe tvingas 

arbeta på obetald arbetstid. Nu hade man alltså bestämt att man skulle 

undvika sådana företeelser. Det spelade tyvärr ingen roll att jag 

försökte förklara att jag varken var arkitekt eller ingenjör, utan en 

student som ville höra hur hon tyckte att projektets handlingar kunde 

utvecklas, för att på så sätt bl.a. kunna framföra hennes tidigare 

nämnda missnöjen.  

Med vetskapen om att det inte skulle finnas någon möjlighet att samtala 

med den ansvariga låsinstallatören för projektet, så försökte istället 

andra låsexperter på Swesafe nås för kommentarer kring projektets 

handlingar. Som tur var gick det att arrangera ett, om än kort, möte 

med en annan expert på Swesafe, David Jonsson.   

Återberättelse av mötet med David Jonsson 

Det som försvårar arbetet för oss absolut mest och som även är vanligt 

förekommande är då de redovisade beslagsdelarna helt enkelt är 

felaktiga för ändamålet, att fel låskombination valts. Tex. att de 

beslagsslösningar som redovisas inte passar, rent storleksmässigt, för 

dörren. I dessa fall spelar det egentligen ingen roll på vilket sätt 

dörrarnas beslagningar är redovisade.  
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Vi ser ofta, bara genom att studera de listade komponenterna, när något 

ser misstänksamt fel ut, vilket betyder att risken för följdfel vid 

installation är relativt små. Däremot betyder sådana felaktigheter i 

handlingar att nya delar måste beställas in sent i projekt, vilket blir 

kostsamt både ur tid- och ekonomisynpunkt. Dessa problem bygger på 

att kunskapen hos arkitektföretagen kring lås - och larm vanligtvis är 

begränsade. 

 

Om man ser till redovisningstekniker så är min uppfattning att den 

teknik att redovisa som uppskattas mest är då varje dörr presenteras på 

en egen ritning, i form av något slags dörrblad. Möjligheten att beskriva 

mer detaljerat vilka funktionskrav som dörrarna och låskombina-

tionerna ska uppfylla ökar genom det sättet att framföra data. 

Eventuella felaktigheter kan då också enklare korrigeras, eftersom man 

ofta fått ett mer beskrivande underlag som illustrerar hur det är tänkt 

att konstruktionen ska fungera.  

 

En annan fördel en sådan metod att redovisa medför , i jämförelse med 

dörruppställningar som dessa, se bilaga 1 och 3, är att man kan placera ut 

ett dörrblad vid varje dörr ute vid arbetsplatsen. Vid montering kan 

man genom det på ett smidigt sätt se vad varje dörr ska innehålla för 

delar. Vid en användning av individuella dörrblad kan också 

ändringar, som ofta sker under monteringar, utföras på ett förmånligt 

vis på den enskilda dörrens ritning. Vid dörruppställningar måste 

korrigeringar utföras i ritningar där flertalet dörrar är uppställda, vilket 

leder till att osäkerheten huruvida ändringar utförs på rätt dörrar och 

på rätt sätt är stor. 
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3. ALTERNATIVA REDOVISNINGSSÄTT 

3.1 Allmänt 

Montörernas framförda synpunkter, se kap 2.3, angående Werket 

Arkitekters presentationer av dörrar och dörrpartier vid Projekt 

Brännkärrsskolan, har skapat en bättre bild om hur montörerna vill att 

ritningsutformingen av dörrkomponenter ska se ut. Indikationer under 

mötena tydde också på att redovisningstekniker som är mer anpassade 

efter den önskade mallen, redan tillämpas av vissa projekteringsfirmor.  

Martin Karlsson, delägare av Werket Arkitekter och handledare för 

projektet, tipsade om att TEMA Arkitekter troligtvis kommit längre i 

utvecklingen gällande presentationer av dörrar och dörrpartier. Genom 

att kontakta TEMA Arkitekter och Johan Stenberg, kunde underlag 

med deras alternativa redovisningsätt erhållas. 

Martin Karlsson föreslog även att arbetsledaren Stefan Andersson, 

arbetandes på PA bygg, skulle kunna ge redovisningsunderlag från 

projekt där dörr-redovisningen upplevt som lyckosam och även ge 

synpunkter på hur han tycker att presentationer av dörrar och 

dörrpartier redovisas med störst framgång. Genom att bestämma möte 

med Stefan kunde underlag från Psykiatrins hus (Akademiska 

sjukhuset), projekterat av Tengbom Arkitekter, överlämnas.  

Passande nog visade det sig att de alternativa redovisningstekniker som 

presenterades vid mötena, var just de som beskrevs som önskade 

presentationstekniker när utvecklingsmöjligheter framfördes från 

montörer rörande Projekt Brännkärrsskolan, se kap 2.3.2 och 2.3.3. 

3.2 Beskrivning och bakgrund till 

”dörrkortsmetoden” 
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3.2.1 Bakgrund till ”dörrkortsmetoden” 

Johan är en byggingenjör, verksam på TEMA Arkitekter, som under de 

senaste åren har arbetat mycket med framställningen av dörrar och 

dörrpartiers presentationer. Han menar att deras nuvarande sätt att 

presentera dörrar, som bygger på en dörrkortsmetod där varje dörr 

presenteras för sig, har bemötts av mycket positiv respons från kollegor 

i processen.  

Tyvärr kunde inget konkret exempel, taget från ett verkligt projekt som 

TEMA Arkitekter projekterat, delas ut, som hade gett möjligheten till 

mer ingående information om hur en sådan metod är uppbyggd. 

Antagligen beror det på att företaget besitter en policy om hur underlag 

får tilldelas utomstående. Däremot kunde en framtagen mall om hur 

dörrbladsdelen av deras presentationer kan se ut, överlämnas, se bilaga 

7. Övrig information om hur företagets dörrkortspresentationer av

dörrar och dörrpartier ser ut, begränsades till förklaringar utan 

illustrerande exempel. 

3.2.2 Beskrivning av  ”dörrkortsmetod” (TEMA 

Arkitekter) 

TEMA Arkitekters metod att presentera dörrar och dörrpartier, som 

kan kallas för ”dörrkortsmetoden”, är utformad enligt följande 

uppbyggnad och beskrivande text: 

Försättssida –  I den anges projektnamn, projektnummer, datum, revi-

deringar och liknande. Försättssidans huvudsakliga uppgifter är att 

identifiera till vilket projekt kommande dörrars information tillhör och 

vilket skede nästföljande underlag befinner sig i. 

Generella föreskrifter – Här beskrivs allmänna egenskaper som gäller för 

merparten  av  dörrarna i den aktuellt redovisade dörrkategorin, genom 

de alltid återkommande SIS-koderna, se figur 1, och förklaringar i form 

av beskrivande texter och vidare hänvisningar till SIS-kapitel.  

Innehållsförteckning - En förteckning som ger överblick över  dörr-
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kategorins dörrar,  genom en listning av bl.a. antal dörrar och dess 

namngedda koder. 

 

Dörrblad, se bilaga 7 – Där ett dörrblad redovisas för varje dörr. I dessa 

redovisas dörrarnas individuella egenskaper, beslagningar, hängning, 

placering mm. Dörregenskaperna redovisas genom preciseringar av 

SIS-koderna med tillhörande förklaringar. Beslagningarna redovisas 

genom att lista de aktuella låskomponenterna, och när det behövs, även 

genom funktionsbeskrivningar. 

 

Förklaringar - I det avsnittet beskrivs kanalisationer genom 

illustrationsbilder för invecklade dörrar där eldragningar krävs.  Även 

illustrationsbilder till lås-komponenter, som exempelvis låshus, 

redovisas med illustrerande bilder under förklaringar.  Illustrations-

bilderna är namngedda och kopplade till dörrbladets låskoder så att 

man enkelt kan följa hur den låsdel som valts, och redovisats i 

dörrbladet genom text, också ska utformas estetiskt.  

 

Med den här redovisningstekniken så blir en dörrkategoris redovisning 

samlade i ett dokument (ex. på dörrkategori: invändiga trädörrar, 

utvändiga ståldörrar, invändiga ståldörrar), samtidigt som varje 

individuell dörrs egenskaper i dokumentet redovisas på ett eget 

dörrblad. 

 

3.3 Bakgrund och återberättelse av mötet med 

Stefan Andersson 
 

3.3.1 Bakgrund inför mötet med Stefan Andersson, 

arbetsledare PA Bygg 

Stefan är en entreprenör och arbetsledare med många års erfarenhet 

som arbetar på PA Bygg i Uppsala.  Under de senaste åren har han bl.a. 

samarbetat med Werket Arkitekter i olika projekt, senast i nybygget 

Gottsunda Centrum, Uppsala. Stefan har därmed en god insyn i hur 

Werket Arkitekters handlingar är uppbyggda och hur de kan utvecklas 

för att underlätta installatörernas arbete. Stefan har i och med sin 

erfarenhet även en inblick i hur andra projekteringsföretag väljer att 
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redovisa dörrpartier och vilka för-och nackdelar som medföljer de olika 

metoderna. 

3.3.2 Återberättelse av mötet med Stefan Andersson  

Den största svårigheten för oss som ska montera dörrarna ute på 

arbetsplatsen ligger i att förstå hur dörrpartier med invecklade lås- och 

larmdelar är planerade att fungera.  På dörruppställningar är beslag-

ningarna ofta redovisade genom att de komponenter som behövs för 

den tänkta beslagningen är listade under dörren. Avsaknaden av 

beskrivande bilder och texter som förklarar hur dessa komponenter ska 

kombineras för att uppnå de ofta hårt ställda kraven, leder till 

svårigheter vid installationen. En av anledningarna till de bristande 

funktionsbeskrivningarna tror jag beror på ett generellt okunnande från 

projekteringsföretagen angående dessa delar. 

Ett annat vanligt förekommande problem ute på arbetsplatsen är att 

man ofta inte vet hur elen ska dras till dörrar som behöver det. Det är 

inte ovanligt att väggar, som stått klara, har fått rivas för att det har 

visat sig i efterhand att elen till dörrarna måste dras där de färdiga 

väggarna redan placerats. Ett sätt att förhindra sådana incidenter vore 

om  handlingarna som tillges oss med dörrar och dörrpartier kom i ett 

tidigare skede, och inte som det gör nu, i slutskeden av projekt. 

För att minska förvirringen med dörrar som har invecklade lås – och 

larmpartier så borde presentationen av dessa ske på separata ritningar. 

Möjligheten att  förklara hur de är uppbyggda med mer detaljerade 

illustrationsbilder och texter ökar genom den redovisningstekniken 

markant.  

Ett annat sätt att redovisa som jag tycker fungerar väl är när dörrar 

presenteras i tabellform, tillsammans med kompletterande illustrations-

bilder och separata dörrbeslagningskort som beskriver dörrarnas 

beslagningar. När vi var entreprenörer vid bygget av Psykiatrins Hus 

(Akademiska sjukhuset) här i Uppsala användes just den tekniken att 

redovisa, se bilaga 4, 5 ,6.  Tabellen ger en bra överskådlighet över vilka 

komponenter som behövs till projektets dörrar, och hur många och var 

dörrarna ska vara placerade. De separata handlingarna med dörr-
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beslagningskort och illustrationsbilder beskriver vidare på ett 

förmånligt vis hur dörrarna ska monteras. 

 

3.4 Bakgrund och beskrivning av ”tabellmetod” 
 

3.4.1 Bakgrund till ”tabellmetoden” (Tengbom Arkitekter) 

Tengbom Arkitekters  metod att presentera  dörrar och dörrpartier vid 

Psykiatrins hus, namngedd till ”tabellmetoden”, kan ses i bilaga 4, 5 och 

6. Följande vis att redovisa dörrar har brukats sedan 70-talet och är en  

välbeprövad metod. Vid den tiden tarvades vanligtvis dock endast 

tabellen, eftersom dörrar i regel inte var av samma komplexa slag och 

inte hade lika högt ställda krav på sig. Idag är det fördelaktigt om 

kompletterande illustrationsbilder och dörrbeslagningskort finns 

tillgängliga som komplement till tabellerna, som i det beskrivna fallet. 

 

3.4.2 Beskrivning av  ”tabellmetod” (Tengbom Arkitekter)  

Tengbom Arkitekters  metod att presentera  dörrar och dörrpartier vid 

Psykiatrins hus, namngedd till ”tabellmetoden”, är utformad enligt 

följande uppbyggnad och beskrivande text: 

 

Tabell, se ex. i bilaga 4: I den kan bl.a. vetskapen fås om på vilken våning 

en viss dörrtyp befinner sig, hur många dörrar av den dörrtypen som 

existerar på den aktuella våningen och hur många som totalt 

förekommer i projektet. Genom att följa en dörrtyps rad från vänster till 

höger och se hur och vilka rutor som är ifyllda, kan också den 

individuella dörrtypens egenskaper och material erhållas. Förklaringar 

och föreskrifter som beskriver och förklarar de ifyllda rutorna, genom 

att antingen direkt förklara eller hänvisa vidare till ritningar eller SIS-

kapitel, syns till höger på ritningen. 

Vid en avläsning nedåt från spalterna ”kanalisationstyp” och 

”beslagning enligt beslagningshandl.” i det valda exemplet kan man 

följaktligen se vilka koder, representerades olika typer av kanalisationer 

och beslagningar som återfinns i separata handlingar i projektet, som 



Redovisning av dörrar och 
dörrpartier i offentliga lokaler 

22 

man ska studera för att erhålla vidare information om hur den aktuella 

dörrtypen skall installeras. 

Illustrationsbilder, se ex. i bilaga 5: Uppbyggnaden på uppställningarna 

ser ut som sådan att de beslagningar och kanalisationer som dörrarna 

ska installeras med beskrivs i flytande text under rubriken 

”föreskrifter”. Genom de illustrationsbilder som syns på ritningen, kan 

bl.a. även vetskapen tillges installatörer om hur elledningarna ska dras i 

dörrarna samt vilken typ av dörr som det rör sig om. 

Dörrbelsagningskort, se ex. i bilaga 6. I dessa listades huvudsakligen den 

rådande beslagningens komponenter kombinerat med en beskrivande 

funktionsbeskrivning. 
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4. ANALYS: GENERELLA PROBLEM I 

DÖRRPRODUKTIONEN 

4.1 Allmänt 

Det grundläggande syftet till att följande undersökning utfördes var på 

grund av att Werket Arkitekter uppfattar komplikationer med 

dörrkomponenter i projekt där många, och framförallt invecklade 

dörrpartier ingår. Dessa komplikationer har resulterat i att ändringar 

och extrabeställningar har tvingats göras sent i projekt, vilket i sin tur 

har resulterat i onödiga extrakostnader. Eftersom Werket Arkitekters 

målsättning är att utveckla sin projekteringsteknik, så ville därför 

företaget utreda frågan.   

För att hjälpa företaget att nå den målsättningen var jag i projektets 

begynnelseskede inställd på att finna svagheter, och därmed också 

utvecklingsmöjligheter, i strukturen på Werket Arkitekters dörr-

redovisningar. 

Men efter tagit del av framförda synpunkter från montörer 

(arbetsledare och lås-installatörer) som tolkat och byggt efter företagets 

ritningar, kan det utifrån dessa konstateras att de problem som finns 

runt produktionen av dörrkomponenter i allmänna lokaler, bottnar i 

mer än hur arkitektbyråer väljer att redovisa dörrar och dörrpartier. 

Istället kan slutsatsen dras att dörrars komplexitet i allmänna lokaler 

och den kunskapsbrist som existerar inom delar av processen, är 

aspekter som möjligen har en större inverkan på den de bristande 

slutresultaten. 

Därför känns det högst relevant att försöka bena ut vilka problem, 

utöver redovisningstekniken, som huserar kring produktionen av 

dörrar och även reflektera kring hur dessa delar kan utvecklas.  

Det ska påpekas att följande problem och vidare förbättringsåtgärder 

behandlar mer än bara det individuella projekteringsföretaget Werket 

Arkitekter, utan rör snarare den generella dörrproduktionen.  
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4.2 Dörrars komplexitet, samarbetet med 

låskonsulter, arbetsfördelningen 

4.2.1 Dörrars komplexitet 

Vid offentliga lokaler av det större slaget, såsom skolor och sjukhus, är 

kraven på dörrar många. Boverkets hårt ställda krav på brand, ljud och 

tillgänglighet ska uppfyllas samtidigt som beställarens, ofta invecklade 

funktionskrav, ska tillfredsställas. Dörrar blir i sådana sammanhang 

komplexa komponenter, och för att möjligheten ska finnas att dessa 

installeras på ett korrekt sätt, krävs ett stort kunnande från samtliga 

parter inblandade. 

Att bristande kunskaper existerar i olika led av framställningen av 

dörrar har återkommande påpekats i följande undersökning. Det mest 

frekvent nämnda exemplet, är att både tillverkare och projektörer tycks 

anse att kunnandet inom de viktiga bitarna lås - och larm är begränsade 

hos projektörerna.  

Som utomstående känns det då märkligt att just dessa grupper får 

mantla ett så pass stort ansvar inom området i projekt. För att 

underlätta arbetet för konstruktörerna anlitas ofta låskonsulter, men 

den hjälpen verkar bevisligen inte räcka ända fram.  

4.2.2 Samarbete med låskonsulter 

Om man åter igen ser till Projekt Brännkärrsskolan, så kan slutsatser 

dras om var problemen angående lås- och larm grundade sig. Under 

projektet fanns inga inhyrda låskonsulter delaktiga under dörr-

projekteringens inledande delar. De som främst kontaktades med 

frågeställningar under projekteringsfasen var det fristående lås-

försäljningsföretaget, ASSA. Till viss del kunde Werket kontakta ASSA 

när funderingar uppkom, men eftersom företaget inte var delaktiga i 

projekteringen, så var samarbetet begränsat.  

På samma sätt var samarbetet med låsmontörerna Swesafe inte helt 

tillfredsställande. Deras egentliga roll under projektet var att installera 

lås-kombinationerna utifrån Werket Arkitekters handlingar, inte att 

hjälpa Werkets ingenjörer att projektera fram handlingarna. 
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Det återberättade uttalandet från en anställd på Swesafe, se kap. 2.3.3 

(stycke 2), påvisar väl huruvida samarbetsvilligheten var hos Swesafe 

under projektet. Skilda meningar rådde och råder mellan företagen. 

Swesafe stör sig på att de får ta på sig arbetsuppgifter som inte ger 

någon betalning, eftersom de kontinuerligt rådfrågas av arkitekter och 

ingenjörer angående beslagsbitarna i projekt. Werket Arkitekter anser å 

andra sidan att alla parter måste samarbeta i projekt för att bästa 

slutresultat ska uppnås samt att Swesafe ändå får extraarbete om 

handlingar inte från början projekteras på ett korrekt sätt.  

Anledningen till att inte låskonsulter, som i teorin skulle kunnat varit 

mer delaktiga i själva projekteringen,  hyrdes in till Projekt Brännkärrs-

skolan var på grund av den osäkerhet som fanns angående dörrarnas 

funktionskrav. Om inte en tydlig bild finns angående den biten, så är en 

eventuell inhyrning av låskonsult en överflödig extrautgift, menar man. 

Ovissheten som fanns om när i projektet en låskonsult skulle hyras in 

för att vara värdefull investering resulterade i att resursen istället 

slopades helt.  

Den ovisshet som Werket Arkitekter upplevde angående beställarens 

funktionskrav i Projekt Brännkärrsskolan, verkar inte vara någon 

engångsföreteelse för just det projektet och inte heller något som bara 

hämmar det enskilda företaget. En tes är följaktligen att det är liknande 

osäkerheter som ger en allmän förklararing till tveksamma samarbeten 

mellan projektörer och låskonsulter vid produktionen av dörrar i 

offentliga lokaler, och är således en bidragande faktor till varför höga 

felprocenter förekommer vid sådana dörrproduktioner. 

För att minska felprocenten vid projekteringen borde således all 

information som krävs för projekteringar av dörrar finnas tillgänglig 

redan i förfrågningsskedet. Allt från brandkrav, till ljudkrav, till 

tillgänglighetskrav, till funktionskrav. Om det skulle vara möjligt så 

skulle hela processen kring dörrproduktionen underlättas. Bl.a. skulle 

problemet med osäkerheter om när låskonsulter ska hyras in i projekt 

försvinna. Genom det skulle också anbudsläggare kunna ge mer exakta 

anbud på kostander för projekts dörrar,  i kontrast mot de grova 

uppskattningar som sker idag. 
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För att det scenariot ska kunna bli verklighet så krävs det att beställaren 

har en tydlig bild, redan i förfrågningsskedet om hur funktionsbilden 

för verksamheten skall se ut. I dagsskedet är funktionskraven som 

beställaren anger i stora projekt, som i tex. skolor och sjukhus, ofta 

luddiga. 

Den enda egentliga lösningen på problemet, som jag ser det, vore om 

beställare tog hjälp av någon slags tillgänglighetsexperter som 

ingenjörsmässigt kunde klargöra beställarens funktionsönskemål för 

projektörsföretagen, i ett tidigt skede. Utgångsförutsättningarna för mer 

lyckade projekteringar skulle därmed öka. 

4.2.3 Arbetsfördelning 

Vid en återblick till det intressanta faktum att den största delen av 

ansvaret kring projekteringen av lås-och larm  ligger hos arkitekter och 

ingenjörer, uppstår främst två frågeställningar: 

1. Varför finns inte det breda kunnande som behövs kring

beslagningar ute hos arkitektföretagen?

2. Varför överlämnas inte projekteringen av beslagningarna till de

som redan besitter det breda kunnande som behövs?

Vid en vidare reflektion över den första frågeställningen så uppstår 

frågan; Hur är mina egna kunskaper, som snart färdigutbildad 

byggingenjör, inom området lås- och larm? Innan jag påbörjade 

följande projekt så var svaret på den frågan, skrämmande nog - 

obefintliga.  Och det är inte underligt med tanke på att inga kurser som 

behandlar ämnet har ingått i min utbildning, åtminstone inte i de 

obligatoriska kurserna.  

Då majoriteten av de arkitekter och ingenjörer som arbetar på 

projekteringsföretag har studerat liknande utbildningar, så är 

utgångssituationen med största sannolikhet densamma för de allra 

flesta. Därför vore en införskaffning av kurser i ämnet något att 

prioritera för arkitekt - och ingenjörsutbildningar i landet i framtiden, 

då ämnet blir aktuellt för många studenter efter utbildningarna. Ett 

annat alternativ vore om enskilda projekteringsföretag erbjöd kurser i 
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ämnet till deras anställda ingenjörer och arkitekter, för att på så sätt öka 

den generella kunskapen. 

I och med dessa bristande kunskaper var min uppfattning, rent 

instinktivt, att projekteringen av lås - och larm borde överlämnas till de 

experter som finns inom området; låskonsulterna.  

Men efter tio veckors nedgrottning i ämnet har jag förstått att det inte är 

ett troligt scenario. Och det på grund av att kravbilden kontinuerligt 

ändras för brand, ljud och tillgänglighet under projekt, vilket i sin tur 

också ändrar förutsättningarna för projekteringen av lås och larm. En 

stor insikt i hela projektet krävs därför för att en lyckosam del-

projektering av lås- och larm ska vara genomförbar. Det är därför att 

föredra när en part, som har en större överblick över hela projektet, 

projekterar samtliga handlingar. Det faller sig i och med det reso-

nemanget naturligt att konstruktörerna, som är utbildade i projektering, 

projekterar handlingarna, även om vissa delar går utanför deras 

grundkunnande. 

För att förbättra utgångsmöjligheterna för mer lyckosamma projekt-

eringar för arkitektföretag i framtiden så är således den huvudsakliga 

lösningen, enligt mig, att projekteringsföretagen eller universiteten 

lägger resurser på att utbilda ingenjörer och arkitekter inom områdena 

lås och larm. 
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5. REDOVISNINGSPROBLEMATIK 

5.1 Allmänt 

Trots att presentationstekniken bara verkar vara en bit av det pussel 

som utgör problemen kring dörrar och dörrpartier, enl. resonemang i kap 

4, så är det förstås en viktig del att utveckla för Werket Arkitekter för en 

mer lyckosam dörrproduktions-process i framtiden.  

Därför är det viktigt att utreda vilka de uppfattade huvudproblemen 

kring Werket Arkitekters dörr-redovisningar är, för att på så sätt senare 

kunna utreda möjliga förbättringsåtgärder. 

5.2 Sammanställning av uppfattat redovisnings-

problematik hos konstruktörer 

En sammanställning över uppfattad redovisningsproblematik hos 

Werket Arkitekters ingenjörer, från tidigare möten, se kap. 2.2.2 och 2.2.3: 

 Begränsad vetskap om montörers arbetssätt, tillgångar och

önskemål.

 Svårigheter med manuella korrigeringar i stora projekt där

mycket information erfordras.

5.3 Sammanställning av uppfattat 

redovisningsproblematik hos montörer 

En sammanställning över de svagheter som Werket Arkitekters 

redovisningsmetod besitter, enligt projektets montörer, se kap. 2.3.2, 

2.3.3 och 3.3.2. 

 Bristande funktionsbeskrivningar sett till beskrivande texter och

illustrationsbilder, främst gällande beslagsdelar såsom lås - och

larm.

 Bristande lättöverskådlighet över dörrar och dörrars egenskaper.

 Svårigheter med korrigeringar under montering.
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6. ANALYS:REDOVISNINGSPROBLEMATIK 

6.1 Resultatreflektion 

När modifieringsförslag på Werket Arkitekters presentationer skall 

formuleras, är installatörernas uppfattade syn på problematiken den 

huvudsakliga utgångspunkten. Det är installatörerna som skall tolka 

ritningarna och framställa produkten, vilket betyder att deras åsikter 

om hur de vill att komponenterna skall framföras, är av främsta vikt.  

Utifrån montörernas problemformuleringar kan det således konstateras 

att funktionsbeskrivningarna och den generella överskådligheten är de 

två huvudområden som Werket Arkitekter främst behöver utveckla vid 

sina redovisningar av dörrar och dörrpartier.  

De företag som står bakom de alternativa redovisningstekniker som 

tidigare redovisats i rapporten, se kap 3, har märkbart kommit längre i 

utvecklingen av dessa fundamentala delar. Därför känns dessa 

presentationer som en bra utgångspunkt när vidare reflektioner 

angående utvecklingsförslag i dessa områden genomförs. 

 

6.2 Lättöverskådlighet och funktionsbeskrivningar 
 

6.2.1 Lättöverskådlighet 

Som jag tolkat begreppet lättöverskådlighet i sammanhanget så infinns 

den då man på ett överskådligt sätt, lätt kan få en bild över, om möjligt, 

en hel dörrkategoris grundläggande informationsinnehåll. För att en 

presentation ska upplevas som lättöverskådlig är därför min upp-

fattning, utifrån framförda åsikter, att följande punkter framförallt, på 

ett lättföljt vis ska framföras:  

 Antal dörrar och antal högerhängda resp. vänsterhängda dörrar 

 Dörrars placering och typ 

 Dörrars egenskaper 

Att  sedan avgöra om en presentation  verkligen är  ”lättöverskådlig” är 

inte helt lätt, men om man utgår från den tabell, se bilaga 4, som just 

beskrevs med det begreppet av den erfarne arbetsledaren  Stefan 
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Andersson på PA Bygg, så kan en del slutsatser dras, även om 

begreppet är något abstrakt. 

Om man studerar Werket Arkitekters dörruppställningar, se bilaga 1 och 

3, så tycker jag att de två första punkterna presenteras relativt väl sett 

till montörernas önskemål. Man kan på enkelt vis följa hur många 

dörrar av varje dörrtyp som skall finnas och hur många som ska vara 

höger - respektive vänsterhängda. Även vilka typer av dörrar, de olika 

dörrsortena motsvarar, presenteras genom korta och lättydda 

förklaringar. 

Genom att studera planritningarna kan informationen om var dörrarna 

ska placerade hämtas. I överskådlighetssynpunkt borde även den 

informationen presenteras på dörruppställningarna. Vid den 

tabellmetod som användes vid monteringen av dörrarna vid 

Akademiska sjukhuset, kan man se att dörrarna har hänvisats till de 

olika våningar de ska monteras på, se bilaga 4. Det är ett sätt att, vid 

stora projekt, få en bättre överblick över var i byggnaden dörrarna ska 

placeras.  

Om man vidare studerar sättet att redovisa i tabellform, så är det 

framförallt i den sista punkten (dörrars egenskaper) som de största 

fördelarna gentemot samlade dörruppställningar framträder , i term av 

överskådlighet.  Dörrtypernas egenskaper, i form av koder och förkla-

ringar, kan i tabeller sammanställas och redovisas på ett strukturerat 

sätt, som är lätt att avläsa. Vid en avläsning av en dörruppställnings-

variant blir avläsningssättet mer ryckigt då betraktaren oftare tvingas 

gå emellan de allmänna föreskrifterna och den individuella dörrsortens 

egenskaper. Överblicken över dörrarnas egenskaper blir därmed sämre 

vid en ”dörruppställningsmetod” än vid en  ”tabellmetod”.  

Således skulle en tabelluppställning, eller en sammanställning av 

liknande slag, vara en mycket bra komplettering till Werket Arkitekters 

dörruppställningar, för att på så sätt ha möjlighet att tillfredsställa 

önskemålen för lättöverskådlighet. 
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6.2.2 Funktionsbeskrivningar 

Beskrivande texter och illustrationsbilder som förklarar hur dörrar är 

tänkta att fungera i slutändan, är en oerhört viktig del att prioritera för 

projekteringsföretag vid uppbyggnaden av dörrar och dörrpartiers 

handlingar. Om väl utförda funktionsbeskrivningar, som hjälper till att 

förklara och illustrera dörrars planerade funktion, finns att tillgå så 

minskar risken för att bristande slutresultat ska förekomma betydligt. 

Dessa funktionsbeskrivningar behövs främst för att beskriva dörrars 

beslagningar, och särskilt viktiga är dem när invecklade sådana 

erfordras. Här finns stora utvecklingsmöjligheter i Werket Arkitekters 

dörrpresentationer.   

Då all information kring de individuella dörrarna i en dörrkategori är 

samlade på en dörruppställning i presentationen, se ex i bilaga 1 och 3, så 

begränsas möjligheten till utförliga funktionsbeskrivningar. De 

beskrivningar som finns tillgå till en dörrs beslagningskomponenter, 

redovisas främst i en allmän text under förklaringar, och ger på grund 

av just textens allmänhet, inte en detaljerad redogörelse för varje 

individuell dörrs beslagning. Illustrationsbilderna som redovisas är 

också högst begränsade ur funktionsbeskrivningssynpunkt och ger 

egentligen ingen ytterligare information till beslagkomponenternas 

tänkta struktur. 

Om man istället ser till hur dörrar valde att framföras till installatörerna 

vid dörrmonteringen av Psykiatrins hus, där beslagskort och illus-

trationsbilder kompletterade tabelluppställningar, så kan man konsta-

tera att mycket fokus lagts på funktionsbeskrivningar under 

projekteringen.  Dörrbeslagningskorten, se ex. i bilaga 6, åskådliggör det 

väl. I funktionsbeskrivningen hittar man en ingående text om hur en 

dörr med beslags-kombinationen ”T16” ska öppnas respektive stängas 

från båda sidor, och vilka komponenter som ska genomföra det. En 

sådan relativt trivial beskrivning till dörrar, ger en god förståelse över 

dörrarnas funktionssbild och underlättar arbetet för montörer avsevärt.  

Tabellerna, se ex. i bilaga 4, hänvisar även vidare, genom koder, till 

illustrationsbilder som åskådliggör dörrarnas utseende, se ex. i bilaga 5. 

Där kan man erfordra vidare information om utformningen av 

beslagningarna och kanalisationerna. Huruvida dessa bilder är 
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optimala är för ett otränat öga som mitt är svårt att avgöra. Men klart är 

att huvudsyftet, som är att vidare beskriva beslagningarna och 

kanalisationerna, uppfylls med  illustrationsbilderna, trots att ännu 

tydligare figurer möjligen hade varit att föredra. 

En ännu mer detaljerat metod att beskriva den enskilda dörren 

återfinns i den metod som TEMA Arkitekter använder sig av, där varje 

dörrs egenskaper och beslagningar presenteras på ett eget dörrblad och 

där illustrationsbilder som illustrerar de valda beslagningarna och 

kanalisationerna kompletterar dörrbladen.  Då inget konkret exempel 

kunde utlämnas där tillvägagångssättet applicerades, så är det dock 

svårt att gå in på detaljer kring presentationstekniken. Men sett till den 

beskrivna uppbyggnaden, se kap 3.2.2, så är funktionsbeskrivnings-

möjligheterna stora vid en sådan typ av presentation.  Däremot verkar 

överskådligheten bli något lidande av en dörrkortsmetod, eftersom den 

redovisade datan är  utspridd på mängder av dörrblad.  Den innehålls-

förteckning som det redogörs för i avsnittet ger förvisso en viss 

överskådlighet över en dörrkategoris dörrar, men inte i samma 

utsträckning som i tex. en tabellutformning.  

För att öka möjligheten till att på ett bättre vis framföra dörrarnas 

funktionsbeskrivningar gällande beslagningar borde följaktligen 

Werket Arkitekter införa individuella dörrbeslagningskort och mer 

detaljerade illustrationsfigurer, som komplement till deras dörr-

uppställningar. Ett annat alternativ är att införa en typ av 

dörrkortsmetod, vilket skulle innebära en helt ny redovisningsmetod 

för företaget.  
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7. SAMMANSTÄLLNING AV 

FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER OCH RESULTATENS 

BEGRÄNSNINGAR  
 

7.1 Sammanställning av förbättringsåtgärder 

Genom att sammanfatta vad som framförts och konstaterats i projektet 

angående  Werket Arkitekters  involvering i dörrproduktionen, så kan 

en sammanställning av  problemformuleringar och möjliga förbättring-

såtgärder åskådliggöras för företaget, se tabell 7.1. 

 

Tabell 7.1 Förslag på förbätringsåtgärder 

Problemformulering Möjliga 
förbättringsåtgärder till 
Werket Arkitekter 

Bristande kunskaper 
inom lås-och larm 

Utbildning av 
anställda inom 
området lås – och 
larm 

Bristande 
funktionsbeskrivingar 
till beslagningar  

kompletterande 
dörrbeslagningskort 
och mer detaljerade 
illustrationsbilder 
alt. införing av 
”dörrkortsmetod” 

Bristande 
överskådlighet vid 
redovisning 

Tabellpresentation 
eller liknande typ 
av lättöverskådlig 
sammanställning av 
dörrars egenskaper 

Svårigheter med 
korrigeringar i 
handlingar under 
montering 

Redovisning av 
varje dörrs 
egenskaper separat 
genom individuella 
dörrblad 
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7.2 Resultatens begränsningar 

För att de resultat som framtagits med framgång ska kunna appliceras i 

företagets presentationer måste fler parametrar vägas in än de som 

legat inom undersökningens huvudsakliga ram, som tex.; Projekterings-

utförande samt projekts storlek och ekonomi. 

7.2.1 Projekteringsutförande 

Ingenjörerna på Werket Arkitekter uppfattar svårigheter med att 

manuellt hantera ändringar i handlingar under projekteringen eftersom 

informationen ofta är stor och placerad på flera skilda ritningar. Detta 

leder lätt till felprojekteringar. En del av de utvecklingsmöjligheter som 

framförts, påvisar att fler och mer detaljerade handlingar i många fall 

behöver tillkomma för att tillfredsställa de redovisade funktions-

beskrivnings- och överskådlighetsproblemen som företagets dörr-

presentationer innefattar. Därmed behövs ett tillvägagångssätt, som 

skulle möjliggöra ett mer framgångsrikt sätt att hantera dörrars 

information, införas för att utvecklingsförslagen skall vara värdefulla.  

Ett eventuellt tillvägagångssätt för företaget att utveckla sin 

informationshantering vore genom en ökad användning av de 

kraftfulla projekteringsprogram som finns (tex. Revit och Bim) för att 

hantera informationen om dörrar i projekten.  På så sätt skulle den 

manuella hanteringen av data kunna minskas, vilket också skulle 

minska risken för fel vid korrigeringar. 

7.2.2 Projekts storlek 

Undersökningens grundläggande syfte har varit att utreda hur 

redovisningstekniken för dörrar och dörrpartier vid offentliga lokaler 

kan utvecklas. Beskrivningen, ”Offentliga lokaler”, ger inte en tydlig 

bild av projekts storlek,  vilket leder till att de förslagna förbättrings-

åtgärdena inte heller är noggrant specificerade. Därför krävs en avväg-

ning från företaget om projektstorleken för att en applicering av 

förbättringsåtgärdena skall vara värdefulla. 

7.2.3 Ekonomi 

De ekonomiska villkoren är givetvis en aspekt som företaget måste ta 

hänsyn till vid eventuella tillämpningar av utvecklingsförslagen. Är det 
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värt att lägga ner tid och resurser på en utveckling av 

dörrpresentationer i relation till vad problematiken idag resulterar i 

kostnadsmässigt? 
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8. AVSLUTNINGSORD 
När undersökningen ska summeras så känns det som att rätt metod har 

valts för att angripa problemet och för att nå det uppsatta målet. Ämnet 

har inga exakta svar, utan är grundat på bedömningar och åsikter. Jag 

tycker således att intervjuer har varit det befogade tillvägagångssättet, 

utifrån projektets förutsättningar, att gå till väga för att erhålla 

användbara resultat. Då synpunkterna som framkommit under dessa 

intervjuer också varit relativt överensstämmande så har slutsatser 

kunnat dras, även om de härstammat från en begränsad mängd 

intervjuobjekt. 

Med detta framfört, så har jag upplevt att undersökningstekniken har 

en stor brist, i det att man i mångt och mycket tvingats förlita sig på 

andra personer. De svårigheter som intervjumetoden medfört har 

återspeglats till viss del i rapporten genom beskrivningar om 

svårigheter att tillges kompletta underlag och intervjuer. Det rapporten 

inte redovisar är de många mail och samtal som i många fall krävts för 

att överhuvudtaget få kontakt med de upptagna arbetarna. Detta har 

resulterat i att undersökningen styrts mycket av när intervjuer har 

kunnat genomföras, vilket har lett till att den ursprungliga tidsplanen 

har varit svår att följa. 

Trots vissa svårigheter, så vill jag framhäva att projektet varit mycket 

givande. Det abstrakta ämnet har lett till att jag verkligen fått reflektera 

kring hur resultat ska uppnås, vilket har tränat min problem-

lösningsförmåga. Projektet har också varit mycket nyttigt i det att jag 

fått möjligheten att träffa många människor från olika parter i 

branschen och genom detta fått en bättre inblick i byggprocessen i 

produktioner över lag. 

För att begränsa arbetet och för att få tydligare resultat så valde jag att 

titta på hur främst ett projekt, där Werket Arkitekter projekterade 

redovisningen av dörrar, kunde utvecklas. Trots att ”dörruppställnings-

metoden”, som används under det projektet, är den mest frekvent 

använda metoden, så ska det tydligt påpekas att företaget inte alltid 

väljer en sådan presentationsteknik. De resultat och utvecklingsförslag 

som framtagits ska därför möjligen ses mer som en bekräftelse på, eller 
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ett uppmärksammande av, vilka presentationstekniker som är mest 

uppskattade hos montörer, då Werket Arkitekter inte är helt främm-

ande för de framtagna presentationsförslagen.  
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9. VIDARE STUDIER 

Förslag på vidare studier: 

 Studier som behandlar projekteringsföretags utvecklings-

möjligheter gällande informationshanteringen i projekterings-

program (Revit, Bim eller liknande).

 Studier som behandlar de ekonomiska konsekvenser som den

rådande dörr-problematiken medför.
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B1.1 

Bilaga 1 

Dörruppställning av invändiga trädörrar vid Projekt 

Brännskärrsskolan (Werket Arkitekter) 
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B1.2 



B2.1 

Bilaga 2 

Exempel på Låsschema vid Projekt Brännskärrsskolan 

(Werket Arkitekter) 
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B2.2 



B3.1 

Bilaga 3 

Dörruppställning av utvändiga metallpartier vid Projekt 

Brännkärrsskolan (Werket Arkitekter) 



B3.2 



B4.1 

Bilaga 4 

Exempel på en tabelluppställning vid dörredovisningen 

av Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset i Uppsala 

(Tengbom Arkitekter) 



B4.2 



B5.1 

Bilaga 5 

Exempel på illustrationsbilder vid dörredovisningen av 

Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset, Uppsala 

(Tengbom Arkitekter) 



B5.2 



B6.1 

Bilaga 6 

Exempel av ett dörrbeslagningskort vid dörredovisningen av 

Psykiatrins Hus, Akademiska sjukhuset, Uppsala (Tengbom 

Arkitekter) 



B6.2 



B7.1 

Bilaga 7 

Mall  dörrblad (TEMA Arkitekter) 




